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1. Вступ

Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна "Аналітичне забезпечення національної економіки" є 

систематизованим викладенням знань щодо питань аналітичного дослідження 
ключових індикаторів формування і розвитку національної економіки країни на основі 
аналізу: трудового потенціалу, результатів функціонування економіки, рівня та якості 
життя населення, стану фінансової системи, зовнішньо-економічної діяльності.

Аналітичне забезпечення національної економіки надає цифрову інформацію для 
дослідження напрямів та закономірностей розвитку економіки в цілому, її секторів та 
окремих галузей, наявності й ефективності використання ресурсів, темпів зростання 
виробництва, цін, зайнятості та ін. Особливого значення аналітичне забезпечення 
національної економіки набуває в умовах сучасної України, де відбувається процес 
структурної перебудови й реформування державного устрою. Дана навчальна 
дисципліна є фундаментом для управління соціально-економічними процесами в країні 
та розробки обґрунтованої економічної політики.

Актуальність вивчення дисципліни «Аналітичне забезпечення національної 
економіки» в Україні ґрунтується на необхідності остаточного формування та 
подальшого розвитку національної соціально-економічної моделі.

Мета навчальної дисципліни:

формування у студентів вмінь і навичок стосовно системи індикаторів 
аналітичного забезпечення національної економіки, методів їх розрахунку, визначення 
їх динаміки та основних взаємозв’язків .

Курс 3
Семестр 2
Кількість кредитів ЕСТБ 5

Аудиторні навчальні заняття
лекції 20
семінарські, практичні 20

Самостійна робота 110
Форма підсумкового контролю залік

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни:

Попередні дисципліни Наступні дисципліни
Економічна теорія Всі дисципліни професійного та 

практичного циклуМакроекономіка
Статистика
Соціальна економіка
Теорія ймовірності і математична статистика

з



2. Компетентності та результати навчання за дисципліною:

Компетентності Результати навчання
Знання сутності поняття, об’єкту, 
предмету та інструментарію аналітичного 
забезпечення національної економіки.

Вміння визначити напрями та 
інструментарій аналітичного дослідження 
національної економіки.

Аналізувати трудовий потенціал 
національної економіки з врахуванням 
демографії та міграційних процесів.

Вміння оцінювати вплив основних 
факторів на рівень та динаміку трудових 
ресурсів.

Здійснювати обґрунтоване дослідження 
ефективності функціонування 
національної економіки.

Вміння визначати ефективність 
впровадження програм соціально- 
економічного розвитку.

Проводити аналітичне дослідження рівня 
і якості життя населення у порівнянні до 
світових стандартів.

Здатність аналізувати рівень добробуту, 
розвиток соціальної сфери та стану 
здоров’я нації.

Здатність оцінювати елементи 
функціонування фінансової системи.

Вміння щодо формування державного 
бюджету, аналітики грошового обігу, 
інвестицій та податкового навантаження.

Просліджувати основні статті та пропорції 
складання платіжного балансу, динаміку 
зовнішньо-економічних операцій, 
внутрішньогалузеву міжнародну 
спеціалізацію країни.

Проводити аналітичну оцінку платіжного 
балансу та ключових показників 
зовнішньо-економічної діяльності.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи аналітичного забезпечення національної
економіки

1.1. Поняття аналітичного забезпечення національної економіки. Сутність 
поняття, об’єкт, предмет та інструментарій аналітичного забезпечення національної 
економіки. Зв'язок з іншими дисциплінами та методи аналітичного забезпечення 
національної економіки.

1.2. Задачі аналітичного забезпечення національної економіки та галузь 
використання його даних. Функції аналітичного забезпечення національної економіки. 
Задачі аналітичного забезпечення національної економіки та умови їх реалізації.

1.3. Система показників аналітичного забезпечення національної економіки. 
Принципи побудови системи показників аналітичного забезпечення національної 
економіки. Визначення змісту показників і методів їх оцінки. Система показників 
аналітичного забезпечення національної економіки.

Практичне заняття. Групова робота по розробці алгоритму вирішення задач та 
класифікації аналітичного забезпечення національної економіки.

Тема 2. Трудовий потенціал національної економіки
2.1. Демографія населення та її оцінювання. Населення як об’єкт дослідження. 

Джерела інформації. Визначення чисельності населення та його структури. Показники 
природного руху чисельності населення.
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2.2. Дослідження міграційних процесів. Сутність та поняття міграційних 
процесів. Внутрішня та зовнішня міграція. Міграційний приріст населення. Міграційний 
відтік населення. Показники міграції населення.

2.3. Безробіття як загроза економічного розвитку. Склад економічно активного 
та неактивного населення. Поділення на зайнятих та безробітних. Рівень заробітної 
плати. Коефіцієнт зайнятості населення. Коефіцієнт безробіття. Тривалість безробіття. 
Середній розмір допомоги з безробіття. Середня чисельність безробітних. Коефіцієнт 
напруженості на ринку праці. Види безробіття. Визначення втрат від безробіття. Баланс 
трудових ресурсів.

Практичне заняття (Кейс-Стаді). Складання балансу трудових ресурсів. 
Дослідження безробіття в Україні.

Тема 3. Результати функціонування економіки
3.1. Система національних рахунків. Поняття та задачі складання системи 

національних рахунків. Основні визначення і концепції. Принципи побудови системи 
національних рахунків. Система показників результатів функціонування національної 
економіки.

3.2. ВВП і його динаміка. ВВП як основний макроекономічний показник 
результатів функціонування національної економіки. ВВП та ВНП. Методи розрахунків 
ВВП. Визначення динаміки ВВП.

3.3. Концепція національного багатства. Загальна концепція та визначення 
національного багатства. Склад національного багатства та його класифікація. Система 
показників національного багатства.

Практичне заняття (Кейс-Стаді) -  групова робота по визначенню результатів 
функціонування економіки України та їх динаміки.

Тема 4. Рівень життя населення
4.1. Сутність поняття рівня та якості життя населення. Зміст поняття рівня 

життя населення. Класифікація рівнів життя населення. Система груп показників рівня 
життя населення та мінімальний набор соціальних індикаторів рекомендований 
Статистичною комісією ООН. Показники доходів домашніх господарств. Показники 
диференціації доходів домашніх господарств. Дослідження та вплив на економіку 
витрат домашніх господарств.

4.2. Розвиток соціальної сфери та житлово-комунальне забезпечення 
населення. Показники розвитку соціальної сфери, освіти й охорони здоров’я. 
Взаємозв’язок між показниками розвитку соціальної сфери та економічного зростання. 
Аналіз розмірів і структури житлового фонду. Показники забезпеченості населення 
житлом і комунальними послугами.

4.3. Стан здоров’я населення. Показники стану здоров’я населення: медико- 
демографічні, показники захворюваності, інвалідності, фізичного та психічного розвитку 
населення.

Семінарське заняття (Дискусія-гра) -  порівняння показників соціальної сфери 
та стану здоров’я населення країн світу.
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Тема 5. Фінансова система
5.1. Формування державного бюджету. Бюджетна система. Державні доходи: 

податкові та неподаткові надходження, офіційні трансферти, доходи від операцій з 
капіталом. Державні витрати: державні закупівлі, трансфертні платежі, чисті відсоткові 
платежі. Аналіз структури доходів та витрат державного бюджету. Дефіцит та профіцит 
державного бюджету, особливості їх формування. Джерела і види фінансування. 
Внутрішні та зовнішні джерела фінансування. Державне, кредитне, міжнародне 
фінансування.

5.2. Аналітика грошового обігу. Система показників грошового обігу: грошовий 
оборот, грошова маса, грошові кошти поза банківською системою, безготівкові кошти, 
швидкість та тривалість обігу грошової одиниці, купюрна будова грошової маси, 
співвідношення між ціновою масою товарів та грошовою масою. Показники рівня 
інфляції та його динаміки. Купівельна спроможність грошей.

5.3. Інвестиційне та виробниче забезпечення економіки. Валові та чисті
інвестиції. Обсяг інвестицій в національній економіці. Співвідношення між
виробництвом засобів виробництва та предметів споживання. Питома вага активних 
ринкових суб’єктів. Доля зайнятих в сфері послуг. Питома вага інфраструктурних 
потужностей.

5.4. Податкове навантаження. Суб’єкт і об’єкт оподаткування. Ставка податку. 
Способи оподаткування: прогресивне, пропорційне, регресивне оподаткування. Види 
податків. Податкова система. Бюджетна концепція Лаффера. Розрахунок податкового 
навантаження. Стабільність податкової системи.

Практичне заняття (Кейс-Стаді, мозковий штурм) -  розробка оптимальної 
системи оподаткування.

Тема 6. Зовнішньо-економічна діяльність
6.1. Платіжний баланс. Керівництва з платіжного балансу та міжнародної 

інвестиційної позиції (МВФ). Сучасна структура платіжного балансу. Статистика, позиції, 
основні базові поняття та принципи будування платіжного балансу. Відображення 
операцій в платіжному балансі за дебетом та кредитом. Пропорції та сальдо платіжного 
балансу.

6.2. Показники зовнішньоекономічної діяльності. Аналітична оцінка рахунків 
платіжного балансу. Аналіз структури платіжного балансу. Оцінка динаміки зовнішньо
економічних операцій. Розрахунок зовнішньо-торгівельного обороту та сальдо 
зовнішньої торгівлі. Залежність економіки країни від експортно-імпортних операцій. 
Показники внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації країни. Розрахунок 
мінімально достатньої величини валютних резервів.

Практичне заняття (Кейс-Стаді) -  групова робота по складанню платіжного 
балансу країни і проведенню його аналізу. Визначення залежності економіки України від 
експортно-імпортних операцій. Визначення мінімально достатньої величини валютних 
резервів.
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4. Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 
семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 
сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100- 
бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання 
результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають:

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів 
(максимальна сума -  100 балів; мінімальна сума -  60 балів);

модульний контроль, що проводиться у формі колоквіуму як проміжний міні- 
екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний 
змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента після 
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни -  змістового модуля;

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку, відповідно до 
графіку навчального процесу.

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання знань 
студента під час семінарських і практичних занять та виконання індивідуальних завдань 
проводиться за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з 
рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що 
розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуаційних 
завдань, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних 
завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, структура, стиль викладу 
матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою 
позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити компетентні висновки; 
арифметична правильність виконання індивідуального та комплексного розрахункового 
завдання; здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних 
питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, 
позиції на певне проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіткість 
викладення міркувань; логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо 
конкретної проблеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; 
використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи.

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 
систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, 
володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 
вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 
самореалізація на практичних, семінарських та лабораторних заняттях.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, 
отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний
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результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів -  зараховано", "59 і менше 
балів -  не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" 
навчальної дисципліни.

Розподіл балів за тижнями

Теми змістового модуля
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Ко
ло
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м о
о
А
О
>

Тема 1. Теоретичні основи 
аналітичного забезпечення 
національної економіки

1 тиждень 6 6 12

Тема 2. Трудовий потенціал 
національної економіки

2,3 тиждень 6 6 12

Тема 3. Результати 
функціонування економіки

4,5 тиждень 6 6 12

Тема 4. Рівень життя 
населення

6,7 тиждень 6 6 6 18

Тема 5. Фінансова система 8,9 тиждень 6 6 8 20

Тема 6. Зовнішньо-економічна 
діяльність

10 тиждень 6 20 26

Усього 36 12 12 12 8 20 100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

9 0 -1 0 0 А відмінно

зараховано
8 2 - 8 9 В

добре
7 4 -8 1 С
6 4 - 7 3 0

задовільно
6 0 - 6 3 Е
3 5 - 5 9 РХ

незадовільно не зараховано
1 -3 4 F
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